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Bevezetés
Ez egy egyszerű és könnyen elsajátítható szerepjáték rendszer (The Anywhere, Anyhow RPG
- MAGUS adaptációja), amelyben egyértelmű célom, hogy az egyszerű szabályelemek ne
vigyék el a hangsúlyt a karakter megformálásától és a gördülékeny történetvezetéstől.
Egyenesen következik mindebből, hogy nem egy „reális” világ leképezése a játék feladata.
Sokkal inkább célja egyszerű játéktechnikai elemeket adni a fantázia szabad szárnyalásához.
Minden cselekvés egy dobással végrehajtható legfeljebb összeadásra és kivonásra lehet
szükséged. Három játéktechnikai adatsor rögzítésével már játszhatunk is. (Tulajdonságok1,
Képzettségek2, Felszerelés) Ugyanakkor maga a rendszer lehetőséget biztosít
részletgazdagabb karakter „leírásra” opcionális szabályokon keresztül. (faji jellemzők,
tehetségek, hátrányok, aprólékosabb képzettséglista, stb.)

A rendszer működése
Egy cselekvés leképezését, annak sikerességét egyetlen
tízoldalú kockadobással (k10) modellezzük. A karakter
cselekvőképességét Tulajdonságokkal és Képzettségekkel
jellemezzük. Mindkét csoport mérőszámai 1-5 között
vehetnek fel értékeket. Adott cselekvés kétféle lehet: az
egyik esetben szükséges valamilyen ismeret, tudás annak
végrehajtásához, míg a másik esetben erre nincs szükség és a
karakter „vele született” jellemzői alapján reagál, cselekszik.
Ha a karakter egy olyan cselekvést próbál végrehajtani,
amely egy Képzettséget kíván, akkor a játékos a képzettség
mérőszámához hozzáadja a képzettség alkalmazása során
leginkább igénybe vett tulajdonságát (pl. matematikai
feladatsor megoldásához az ész tulajdonságát), majd dob k10-zel. Ahhoz, hogy a próba sikeres

legyen a dobás eredményének kisebbnek kell lennie, mint a képzettség és
tulajdonság mérőszámainak összege3. Ha nincs használható képzettsége, akkor a

Tulajdonság csak önmagában szerepel.
Ha a cselekvés nem kíván Képzettséget, akkor két jellemző tulajdonság összegeként határozzuk
meg a célszámot. (pl. ez lehet egy tulajdonság, amit duplán veszünk figyelembe).
A cselekvés sikerességét a fentiek alapján a képzettség vagy tulajdonság próba határozza
meg, amely annál sikeresebb minél nagyobb a k10 dobás eredménye, ami egyúttal még nem haladja
meg a célszámot.
A Mesélő a siker fokát a következő számsor alapján bírálhatja el:

1–2 : éppen, hogy csak sikerült
3–4 : sikerült
5–6 : könnyen ment
7–8 : stílusos megoldás
9+: legendás bravúr!
Amennyiben a dobás eredménye nagyobb, mint a karakter célszáma, a próba sikertelen.
(Megjegyzés: Ha szükség van a kudarc fokára, akkor egyszerűen vond ki a Célszámot a dobott
értékből.)
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Tulajdonság: fizikai és szellemi teljesítőképesség, jellemzők
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Képzettségek: tanult ismeret
képzettség + tulajdonság = célszám
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Sok esetben a karakternek vannak olyan előnyei (az őrök figyelmének elvonva, stb.), amelyek
megnövelhetik a siker esélyét, ilyen esetben a Mesélő adhat 1-3 módosítót a célszámhoz. Másrészről
a karakternek lehetnek hátráltató tényezői is. Ha az események egy karakter ellen hatnak (por a
szemében, több célt támad, stb.), a Mesélő megszabja a játékosnak, hogy vonjon le 1-3 pontot a
Célszámából még mielőtt bármit is dobna.
A Mesélők megtehetik, hogy egyetlen módosítót adnak a karakter egy összetettebb cselekvésére,
ahelyett, hogy minden egyes kis cselekvésre külön módosítót adnának. Például ahelyett, hogy egy
éjszaka (-1), esőben (-1), kötélmászás közbeni kézi-fegyver lövésre (-1; összesen -3) egyenként adna
módosítókat, csak azt mondja: „hmm, kicsit kemény trükkel próbálkozol, kapsz egy jó kis –3-as
büntetést”.
A tempó meg fogja ezt hálálni.

Karakteralkotás
Alapvetően minden karakterhez csak négy dolog szükséges: Koncepció,
Tulajdonságok és Képzettségek valamint Személyiségjegyek (és talán némi
Felszerelés).
A karakter Koncepciója a „Nagy Ötlet”, ami a karakteralkotást megelőzi. Ha
gyors akarsz lenni, csak gondolj a MAGUS világának sztereotip archetípusaira
(pl. Krad-lovag; Gorviki fejvadász, stb.) és írd le egy-két mondatban. A
részletesebb Koncepciókba4 beletartoznak a nagyobb életesemények, sötét titkok
vagy akár összetett személyiség leírások hosszú oldalakon keresztül. A
részletesség a játékosra van bízva.
A Tulajdonságok a karakter természetes fizikai és szellemi adottságai. A
Játékosok 18 pontot oszthatnak szét a 6 tulajdonság között, amelyek
a következők:
Test: általános fizikai erőnlét; erő; egészség; emelés próbáknál használható.
Mozgékonyság: koordináció; egyensúly és ügyesség; gyorsaság használatos.
Ész: emlékezet és tudásanyag; kombinációs készség; helyzetfelismerés; kreativitás; érzelmi
manipulációk ellenszere
Érzékelés: érzékek élessége; használható bármely cselekvésnél, amely az érzékekkel kapcsolatos.
Akarat: önuralom; a mágiához elengedhetetlen és a szociális behatások ellenálló-képessége.
Karizma: szociális képességek; a személyek közötti interakcióknál használt.
A Származtatott Tulajdonságok két alaptulajdonság kombinációján alapulnak. A fizikai és a
mentális Tulajdonságok kombinációja azt eredményezi, hogy egy „eszes” karakter nem
automatikusan lesz használhatatlan a harcban. (lásd: Harci szituációk).
Reflex: A védekező akcióknál használatos, mint a Védekezés és a Kitérés. A Mozgékonyság és
az Érzékelés átlaga, felfelé kerekítve.
Állóképesség: A sebesülések hatásainak elintézésére szolgál. A Test és az Akarat átlaga, felfelé
kerekítve.
A Képzettségek specifikus területei a tudásnak, és a tapasztalatnak. Az adott képzettség
alkalmazása során a legjellemzőbb Tulajdonsággal kombinálhatók, amikor egy próbát kell
végrehajtani, ismeretekre kell emlékezni vagy feladatot kell végrehajtani.
Ahelyett, hogy hosszú Képzettséglistákkal pazarolnánk a helyet, meghagyjuk a játékosoknak és a
Mesélőnek, hogy eldöntsék, mely Képzettségekben jók a karaktereik. Alaphelyzetben a Képzettségek
inkább átfogóbb kategóriák, mint aprólékos specializációk.
(Például: egy tolvajnak lehet egyetlen pl. „Tolvajmesterségek” nevű képzettsége különálló
Zárnyitás, Lopakodás, Mászás, stb. képzettségek helyett. A harcos karaktereknek lehet Harcművészet,
vagy „Seggberúgás” képzettsége a Fegyverhasználat: hosszúkard + pusztakezes-harc +
pajzshasználat helyett. )
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Koncepció ≈ előtörténet

Ebben a szemléletben 15 pontot javaslok a játékosoknak a Képzettségekre; ez egy
„profi” karaktert eredményez 2-3 magas és 2-3 másodlagos képzettséggel. A Mesélő
megváltoztathatja a pontok számát: ha „hétköznapi” vagy legendás karaktereket szeretne.
Játékalkalmak vagy kampányok előtt a játékosoknak egyeztetniük kell a játékosoknak a Mesélővel,
hogy az átfogó „képzettségcsoportos” megoldást vagy a klasszikus részletes képzettséglistát kívánja-e
alkalmazni.

Név

Milyen ismereteket foglal magába?

Alvilág ismeret

alvilág szerveződésének, írott és iratlan szabályainak ismeret, meghatárózó szereplőinek ismerete,
kapcsolatfelvételi lehetőségek ismerete, tárgyalási lehetőség, ~ jelképrendszerének ismerete

Bölcselet
Előadó művészetek

Mérnöki tudományok
Misztikus művészetek
Mozgásformák

írás-olvasás, történelem, legenda, filozófia, lírai és prózai irodalom ismerete, vallásismeret stb.
éneklés, zenélés, tánc, ékesszólás, színészet, stb.
nagy pusztító képességű katapultok, tűzköpők, stb. használata/ismeret, hadvezetési taktikai és
stratégiai ismeretek, ellátmány szervezés, hadjárat tervezés, stb.
mindennemű harci alkalmazás gyűjtőfogalma, amely önállóan bármely típusú kézi fegyverrel vagy
fegyvertelenül végrehajható.
festészet, szobrászat, ötvösség, rajzolás, és szinte bármely szakma legmagasabb fokú alkalmazása,
stb.
Pl. egy önellátó háztartásban szükséges ismeretek alkalmazása,
szerencsejáték csalások, álcázás, álruha, hazugságok, rejtekhely készítés-kutatás, lopózás, rejtőzés,
stb.
számtan-mértan, fizika, mechanika, csillagászat, stb.
ősi vagy mágikus nyelvismeret, a mágikus szférák alkalmazása, bestiaismeret, írás-olvasás, stb.
úszás, futás, mászás, esés, akrobatika, stb. és a sportok ide tartoznak

Nemesi életmód

címertan, etikett, diplomácia, társas érintkezés ceremóniáinak ismerete a felső néprétegekben, stb.

Háborúskodás
Harci tapasztalat
Képzőművészetek
Kismesterségek
Megtévesztés

Szféra ismeret(………………) konkrét szférára vonatkozó ismeretet lásd mágia "fejezet" alatt
Szociális érintkezés
kapcsolatteremtés, ékesszólás, meggyőzés, etikett, nyelvismeretek, stb.
Természettudományok
élettan, biológia, kémia, növény- és állatismeret, stb.
zárnyitás, lopózás, rejtőzés, zsebmetszés, rejtekhelykutatás, csapdaállítás/hatástalanítás,
Tolvajmesterség
értékbecslés, stb.
életben maradás változatos természeti viszonyok között, élelem és víz szerzés, szálláshely, veszélyek
Túlélés
ismerete, stb.
Utazás
lovaglás, hajózás, karavánközlekedés, térkapu ismeret, stb.
1. ábra MAGUS képzettség lista

Ha részletesebb képzettséglistákkal készülnek a karakterek az elosztható pontok a többszörösére
(pl.×5) növelhetők. Pl(1): általános képzettség(csomag) Tolvajmesterség 3. → Pl(2): külön
képzettségek: rejtőzés 2. lopózás 4. zsebmetszés 3. zárnyitás 2. értékbecslés 4.

Az eddigiekben a cselekvési lehetőségekről írtunk, de ugyanilyen fontos, ha nem még fontosabb a
karakter személyiségjegyeinek ismertetése, meghatározása. Mert ezek összessége az, amit a Mesélő
következetesen számon kérhet a játékostól a karakter megformálása során. Ha egy játékos állandóan
olyan utakra viszi a karakterét, amely ellentétes annak személyiségével, a Mesélő elkezdheti adogatni
a Rossz Kalandozó pontot… (erről majd később)

Személyiségjegyek, amelyek szintén 1-5 közötti értéket vehetnek fel:
A magas Nyitottság értékű karakterek izgalmakra és szociális interakciókra vágynak; az alacsony
értékűek csendesek és visszahúzódóak.
A magas Lelkiismeretű karakterek valamilyen morális vagy etikai kódex szerint élnek és nagyon
megbízhatóak; az alacsony lelkiismeret alacsony morált és esetenként önzést vagy bűnözői
hajlamot jelent.
Az alacsony Kiegyensúlyozottságú karakterek különösen erős érzelmekre hajlamosak és állandóan
aggodalmaskodnak; a magas kiegyensúlyozottságú karakterek ridegek/érzéketlenek lehetnek.
A személyiségjegyeknek nincs játékbeli hatásuk, ezek csak egyszerű szerepjátékos segítségek.

A Tehetségek és a Hátrányok közé tartoznak mindazok az előnyök és esetlenségek,
amelyeket a karakterek származásukból, fajukból, vagy az Istenek kegyelméből esetleg rossz
tréfájából élveznek, illetve elszenvednek. Minden Tehetség és Hátrány egy 1-5 skálán mozog, attól
függően, hogy mekkora előnyt vagy hátrányt okoz a karakternek. A karakteralkotás során minden
Tehetséget pontszámban egyező Hátránnyal kell kiegyenlíteni.
Egy jó példa lehet erre, ha egy karakternek van egy Kitűnő Látás Tehetsége +2 módosító a
látásalapú Érzékelés próbánál, de egyúttal Fényérzékeny is ami –2 levonást kap minden látással
kapcsolatos próbára, ha erős fénynek van kitéve. A játékosoknak a Mesélő engedélyét kell kérnie
minden Tehetségükre és Hátrányukra. A fajok speciális adottságai is ezen szabály szerint
kidolgozandók.

Példa faj
Elf: Kifinomult érzékszervek, amik természetes vagy nem különösen harsány környezetben +2
módosítót jelentenek érzékelés alapú tulajdonság,- képzettségpróbákra, míg lármás nagyvárosban
esetleg éjjel mesterséges fénnyel gazdagon kivilágított utcákban -2 ugyanezen próbákra. Természetes
érzékük miatt +1 utazás és túlélés képzettségekre.
Ugyanakkor sérülékenyebbek a nekromanciával és rontásokkal szemben így minden őket ért varázslat
egyel nagyobb erősséggel hat rájuk.
Ember: alapból nincs módosító, de egyes népek habitusából és élőhelyéből adódó sajátosságok
alapján specifikálhatók, amennyiben minden előnyt azzal egyenlő pontértékű hátránnyal
kompenzálunk.

Harci szituációk
A harci jeleneteknek gyorsnak és mozifilm-szerűnek kell lennie. Itt nincs helye a valóságnak! Ezt
megoldandó, a harcrendszer nagyon egyszerű és könnyen érthető. A Játékosok színes leírásokkal
fogják leírni a támadásukat és a védekezésüket, arra törekedve, hogy pontosan azt mondják, amit
szeretnének csinálni.
A kockák kigurítását követően, azok eredményének ismeretében a
Mesélő a játékosokkal közösen írja le a helyzetet, és a cselekménysort.
A rendszerben ez úgy működik, hogy a karakter fogja harci
Képzettségét (pl. Harci tapasztalat) és összeadja a Test vagy a
Mozgékonyság tulajdonságával5. Ez lesz a Támadás.
A támadások elkerülésének két módja van, az egyik a Kitérés
(Reflex×2) ekkor próbál elmozogni a csapás vagy lövés elől, de nincs
módja visszatámadni
vagy a Védekezés (= Reflex+harci Képzettség) ebben az esetben van
mód a visszatámadásra.
Ha két karakter harcol egymással, akkor mindkét játékos dob a
tízoldalúval, és akinek magasabb sikere volt, az nyer. Ha a dobás
eredménye nagyobb, mint a támadásának célszáma, akkor az sikertelen,
de a védekezése még lehet sikeres, ha a védekezés célszáma ugyanakkor
nagyobb, mint a dobás eredménye. Közelharcnál ez az egy dobás
határozza meg mind a támadás, mind a védekezés hatékonyságát. Itt nincs
életpont vagy sebszint, ha gyilkos lövést kapsz, akkor meghalsz! (…vagy
csökkented eggyel az állóképességed )
A harci dobásokhoz módosítók adhatók ilyenek pl.: a mágikus
fegyverek bónuszai vagy az ellenség létszámfölényének megfelelő negatív
pontok (két ellenfél esetén -1 stb.)
Az Állóképesség egy elvi mérőszám arra, hogy a karakter mennyi
sebzést képes elviselni. Ha a karaktered egy halálos támadás végén találja
magát, akkor 1 Állóképesség pont feláldozásával megúszhatja a szituációt.
Pl.: valaki hátba vert egy tele zokni érmével? Költs el egy pontot és
rázd le magadról! Mellbe lőttek? Költs el egy pontot és a nyílvessző csak
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Amelyik jobban illik a fegyver használatához.

súrolta a bordáidat! Az Állóképesség felfrissül, ha a Mesélő úgy érzi, hogy megtörténhet. Minden
harc után, egy helyzet végén, egy éjszakai alvás után, ahogy a játék erőssége megkívánja.
A még moziszerűbb élményért a kisebb karakterek, mint a verőemberek, átlagos lakosok ne
használjanak Állóképesség pontokat. Ha eltalálják őket, akkor kiesnek a küzdelemből. (Ez nem
feltétlenül jelenti a halálukat!) A fontos ellenfelekre más vonatkozik. A Mesélő szabadon adjon a
nagyobb NJK-knak 1-5(+) Állóképesség pontot, attól függően, hogy mennyire fontosak a történetben,
semmint milyen tulajdonságokkal bírnak.)
Egyébként többféle kreatív támadás is végrehajtható az Állóképesség használata nélkül. Például,
ha egy karakter leláncol vagy lefog valakit, akkor a karakter sikerbónuszait (a támadó Sikerfokból
kivonja a védő Sikerfokát) a célpont a továbbiakban büntetésként kapja. Bármilyen akció
sikerességéhez, amit a láncok között vagy lefogva akar tenni, legalább ekkora értékű sikert kell
elérnie.
Veterán szerepjátékosoknak feltűnhet, hogy nincs kezdeményezés a rendszerben. Azért maradt ki,
hogy a harc a játék szerves része legyen; a „kezdeményező dobások” a harci helyzeteket gyakran
teljesen különválasztják a játéktól magától. Egyébként, ha fontos eldönteni, hogy egy szituációban ki
jön először, akkor a résztvevő karakterek egy Reflex próbát dobnak. Aki a legsikeresebb volt az, az
első.

Felszerelés és egyéb játékszerek
Bizonyos szempontból a karaktereket a felszereléseik határozzák meg. Amelyek leírásához egy
-5…+5-ös skálát használunk. Ha egy új felszerelést készítesz, a minőségét ezen a skálán add meg. A
kiemelkedő minőségű eszközök a karaktereknek a minőségükkel megegyező szintű „+” módosítókat
adnak azokra a cselekvésekre, amelyeket azzal hajtanak végre. A sérült vagy alacsony minőségű
eszközök a szintjükkel megegyező büntetéseket „-” adnak a Célszámokra. A legtöbb eszköznek
normális nulla minősége van, azaz semmilyen módosítót nem adnak.
A fegyverek és a vértek máshogy kezelendők. A fegyverek sebzése nincs minősítve; ha normálisan
használják, egy tőr ugyanolyan gyorsan öl, mint egy nyílpuska és egy székláb ugyanúgy kiüt egy
rossz fiút, mint egy buzogány.
A fegyvereknél a rúnák vagy a mágikus anyagok elősegítik a hatékony harcot, így azok minősége
hozzáadódik a támadás ill. a védekezés célszámához.
A páncélok minősége hozzáadódik a karakter összes Állóképesség pontjához. Ugyanakkor
frissülnek vissza, amikor a karakter visszakapja a normális Állóképesség pontjait (vagy egy gonosz
Mesélő felhasználja a Rossz Kalandozó-pontot, hogy összetörje a páncélt, miután a pontjai fel lettek
használva). Az 1-2-es szintű páncélok könnyűek és egyszerűek, a 3-4-es szintűek a modern, nehéz
páncélok, az 5-ös szintű pedig olyasmi, mint pl. A Valóvérűek élő páncéljai.
A varázslatoknak is 1-5 szintjük lehet.
A pajzsok, és egyéb fedő védelmek, amelyek eltérítik a kapott támadásokat (ellentétben a
páncélokkal, amelyek elnyelik), a szintjüket adhatják a blokkolás/védekezés cselekvéshez. Az olyan
taktikák, amelyek a karaktert nehezen eltalálhatóvá teszik (pl.: a telepatikus megzavarás vagy a
láthatatlanság) ugyanígy működnek.
A célzó rendszerek, a fejlesztett látás és bármi, ami növeli a célzás esélyét, a szintjüket megfelelő
módosítót adják minden használható helyzetben.

Árak tekintetében az ETK árai az irányadóak. Segít az eligazodásban, ha gondolatban 1
aranyat ~1 millió HUF-nak feleltetünk meg.

Kalandozó-pont (KP)
A KP rendszer a véletlen elemeket próbálja eltüntetni a drámai szituációkból.
A Kalandozó-pontok módosítókra költhetők vagy „piszok mázlit” lehet elérni velük vagy sérüléseket
lehet elkerülni a felhasználásukkal (ugyanúgy, mint az Állóképesség pontokkal; ld. Akció és Harc
rész). Módosítónkként egy KP-t kell költeni. Ha egy Kalandozó pont el lett költve, akkor az eltűnik.
Végleg.
A „piszok mázli” egy picit összetettebb. Például a karakteredet elrabolják a saját hintójával
együtt. Úgy gondolod, a karaktered egy olyan ember, akinek van egy felajzott nyílpuskája a
hintójában az ilyen esetekre, habár ezt még soha nem említetted. Egyszóval azt mondod a
Mesélődnek: „tudod, azt hiszem, olyan fickó vagyok, akinek van egy tartalék nyílpuskája egy titkos
rekeszben”. A Mesélő úgy dönt, hogy ez kifejezetten „piszok mázli”, ami egy ötpontos skálán hármas
szintet ér. Ha van 3 elkölthető KP, szüret!
„Természetesen ott a nyílpuska!” ☺
Olyan játékokban, ahol a karakterek fejlődése nagy hangsúlyt kap, a játékalkalmak után
megmaradt KP-k felhasználhatók Tulajdonságok és a Képzettségek növelésére, új Tehetségek
felvételére. (részleteket lásd: Karakter fejlesztés)
A Játékosok többféle módon kaphatnak KP-t. Minden kaland kezdetén a Mesélő meghatározza a
játékosnak járó 1–10 KP értékét ismerve az adott játékalkalom nehézségeit.
A Mesélő játékmenet során is adhat KP-t jutalomként jó szerepjátékért, önfeláldozó akciókért, a
karakter biztonsága rovására a kaland továbbviteléért, vagy bármiért, amiről úgy gondolod, hogy
jutalmat érdemel.
A Rossz KP az egyes karakterek nyomait követi a Mesélő által (a játékosok tudtával vagy tudta
nélkül). Ez szerezhető, nem illő viselkedés büntetéseként. A történet lerombolása, a játék
megszakítása, egy ártatlan karakter terrorizálása mind-mind jó példák Rossz KP adására. A Mesélő
ezután, ezeket a Rossz KP-kat felhasználhatja, hogy automatikus sikereket, vagy mázlikat adjon az
NJK-knak, amikor a neveletlen karakter ellen cselekednek.
A Rossz KP jól használható arra, hogy a játékosok bizonytalanságban legyenek és hogy a történet
vonalában maradjanak, de óvatosan kell bánni vele, vagy a játékosaid elégedetlenek lesznek…

A karakter fejlesztése
A karakterek fejlesztésére játékalkalmak végén a megmaradt Kalandozó-pontokból van lehetőség.
Minden tulajdonság, képzettség, és szféra fejlesztése annyi KP elköltésével lehetséges, amennyi a
következő szinthez szükséges.
Pl.: az Túlélés képzettség 0-ról 3-ra fejlesztése (1+2+3) 6 KP-t felhasználását jelenti. Test
tulajdonság fejlesztése 2-ről 3-ra 3 KP felhasználását jelenti.
Itt kell megjegyezni, hogy a KP eleve csak akkor jár a játékosnak, ha aktívan, kockázatot vállalva
tevékenykedik a játék során. Ha megül csendesen egy sarokban, hogy a játék végén majd minden
KP-t a karaktere fejlesztésére költsön, akkor sajnos a kalandozó pontok nem járnak.

Betegségek, mérgezések
Mind a betegségek mind a mérgek a testet károsítják, így játéktechnikailag egyként kezeljük
ezeket. Két alapvető ismérve van ezeknek a károsítóknak. Egyik ilyen a hatásfokuk 6 (-5…+5
módosító test-próbára) majd ha a test-próba sikertelen a rombolás fokuk (0…-5 állóképesség)
Pl(1). egy egyszerű megfázásnak a hatásfoka +3, amit ha elvét a páciens igazán nem lesz komoly
baja. Kellemetlenül érzi magát esetleg különböző próbáira negatív módosítókat kap, de az élete
nincs veszélyben. (0 rombolás fok és 0 állóképesség vesztés)
Pl(2). Toroni pokol fegyverméreg, aminek hatásfoka -3, majd ha elvéti a test-próbát az áldozat –1
állóképességre a fegyver alap sebzésén túl. (Ebbe - a „hírókat” kivéve - általában illik belehalni.)
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Ezzel módosítjuk a test-próba célszámát.

Mágiahasználat
A mágiahasználó karaktereknek képzettségként fel kell venniük a Misztikus művészetek nevűt és
az érdeklődési körüknek megfelelő szférákat7.
Misztikus művészet a varázslás képességének hatékonyságát, és a hatalom mértékét határozza
meg. A zóna (mint hatóterület) alakulása [1 méter → 10 méter → 100 méter → 1.000 méter →
10.000 méter] átmérőjű gömb.
A varázslatok mozaikként összefűzhetőek.
A varázslás idejét a varázslatban működő legnagyobb szintű „mozaik” határozza meg az
alábbiak szerint.
1. szintű mozaik
2 másodperc gondolat ereje
2. szintű mozaik
15 másodperc kézmozdulatok
3. szintű mozaik
1,5 perc
szavak és kézmozdulatok
4. szintű mozaik
2,5 óra
hangos kántálás, kézmozdulatok, lépések, mozdulatok
5. szintű mozaik
1 nap
rituálé (rajzolatok, segédanyagok, gyertyák, + a fentiek)
Lehetőség van arra, hogy a varázslási idő rövidüljön, de ezzel a varázslat próba sikerességét és a
varázslat hatóidejének csökkentését érjük el. Kategóriánként -1 a varázslatpróbára! (pl.: Marcus
mentál-mágiával kívánja átvenni egy városőr tiszt felett az irányítást. Ehhez 3. szintű varázslatot
akar használni, 2 másodperces varázslás idővel így a varázslat próbájára -2 módosító jár.)

Varázslat-próba (létrejön-e a varázslat?)
AKARAT + Misztikus művészet (+/- módosító)
A varázslat próbához +/- módosító adható a körülmények függvényében. Ezen kívül „egy akció”8
során minden egyes megkísérelt varázslat -1 módosítót jelent a következő varázslatpróbához. A
próba sikeressége egyben a varázslat hatóidejét is meghatározza.
Dobás eredménye
Varázslat hatóideje
1-2
perc
3-4
óra
5-6
nap
7-8
év
9-10
maradandó
A megfogant varázslat a létrehozó által bármikor megszüntethető az időtartam lejárta előtt.
Ugyanakkor van olyan egyszeri hatás, aminél az időtartam nem értelmezhető. pl.: robbanás,
teleportálás
Szférák szintje a mennyiségekre és a lehetőségekre ad választ.

7

Amennyiben a 15 tulajdonságpont lett elosztva a Misztikus művészetek és a Szférák 1 pontosnak minősül. (pl.
karakter indításánál Misztikus művészetek 2. Asztrál szféra 2. Mentál szféra 1. → 15 képzettségpont – (2+2+1) =10
képzettségpont marad egyéb képzettségre. Ha aprólékosabb képzettséglistával van megalkotva a karakter, akkor a Misztikus
művészet és a szférák költsége is többszörös. (pl.×5)
8
Egy akciónak felel meg egy harci szituáció vagy egy feszült tárgyalás, párbeszéd. Valamint mindaz a nem túl
hosszú időtartam, amelyet a Mesélő ekként definiál.

Szférák9:
Diszciplínák10» a testen belüli „kismágia”, alkalmazása [speciális, lásd a leírás]
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Általánosságban minden szférára igaz, hogy a világ egyensúlyát vigyázó erők /KM/ megakadályozzák az olyan
varázslatokat, amelyek felbontanák az egyensúlyt. Pl. titkos alkímia 5 pontos ismeretével 10.000 fontnyi arany is
előteremthető lenne, de ez alapvetően befolyásolná az egész planéta gazdaságát és ebből kifolyólag milliók életére lenne
hatással ezért erre nincs lehetőség.
10
A diszciplínák a természetmágiával együtt olyan szférák, amelyekhez elégséges a Misztikus művészet 1. szintű
ismerete, az további fejlesztést nem igényel. A diszciplínák hatóideje is eltér az egyéb varázslatok hatóidejétől. → k10 dobás
eredménye alapján pl. dobás = 6 → 6 percig fenntartható a hatás. A „varázslási idő” a diszciplína szintjének megfelelő
másodpercet igényel.

Mentálmágia11

» gondolat/akarat/érzékek/emlékek – érzékelése, olvasása, módosítása,
teremtése, eltörlése (pl. a mentálmágia része érzeteket12 manipuláló
illúziómágia is) [1-5 módosítók13]

Asztrálmágia

» érzelmek, megérzések, intuíciók – érzékelése, olvasása, módosítása,
teremtése, eltörlése [1-5 módosítók]

Titkos alkímia

» anyag – teremtése, formázása, átalakítása, semmisé tétel [1 font -10 font
– 100 font – 1.000 font – 10.000 font14]

Nekromancia15

» élőholtak, lidércek, lelkek, stb. – érzékelése, irányítása, idézése
(„teremtése”), elűzése, [zombi – éji rém – kóbor dög/vérivó –
lidérc/szellem – elhunyt lélek]

Térmágia16

» a tér szabályainak megváltoztatása – távolbahatás, teleportáció, térkapu,
szimpatikus mágia [1 mérföld - 10 mérföld – 100 mérföld – 1.000 mérföld
– 10.000 mérföld]

Démonológia17

» külső síkos lények (démonok, elementálok, „küldöttek”, stb.) érzékelése, megidézése, irányítása [„állati” – szolga – közönséges – úr –
herceg]

Rontások, átkok

» élőlények és élettelen tárgyak – rontása, tökéletlenítése,betegségek,
sorsrontó bűbájok, balszerencsét hozó mágiák – érzékelése, létrehozása,
befolyásolása, megszüntetése [1-3 módosítók]

Ideamágia, áldások

» élőlények és élettelen tárgyak - javítás(gyógyítás),
idealizálás(tökéletesítése), szerencsét hozó mágiák [1-3 módosítók]

Álommágia

» összetett érzelmi és értelmi manipulációk speciális feltétel (alvás)
meglétekor, köztes létsíkon (álomvilág) [1-3 módosítók]

Drágakőmágia18

» drágakövek mágikus tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (a
megfelelő drágakövek birtokában minden szféra varázslata „megalkotható”

(ős)Elemi mágia19

» tűz, víz, föld, levegő, elemi erő, hideg-meleg, fény-sötétség - érzékelése,
irányítása, idézése(„teremtése”), eltörlése [1-5 módosítók vagy 1 font – 10
font – 100 font – 1.000 font – 10.000 font vagy 1 láb – 10 láb – 100 láb –
1.000 láb – 10.000 láb]
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Mentál,- asztrál,- és állommági alkalmazása során a célpont(ok) lelke megpróbál ellenszegülni a hatásnak »
varázsló AKARAT+Misztikus művészet VS. célpont AKARAT(mentál) vagy ÉSZ(asztrál) + Diszciplínák. Amennyiben a
varázsló nagyobb sikert ér el a varázslat kifejti hatását.
12
Érzet= a fizikai test érzékszervei által felfogott információk (fények, hangok, szagok, stb.)
13
Amennyiben a hatás játéktechnikai módosítókkal is jár az ismeretpont függvényében [ ] 1-5 adható.
14
Ismeretpont függvényében a [ ] írt mennyiségek felett gyakorolhat befolyást. A halhatatlan lélek által kiterjesztett
személyes aura gátat szab a Titkos alkímia varázslatainak.
15
Ismeretpontonként a meghatározott kategóriák felett van hatalma a varázshasználónak lásd [ ]
16
Távolbahatni elsődlegesen asztrál, mentál, és álommágiával lehetséges. Titkos alkímia ismeretével van mód anyag
áthelyezésére a térben. Pl. titkos alkímia 3. és térmágia 3. » 100 fontnyi élő (lélekaltatással / beleegyezéssel) vagy élettelen
anyag helyezhető át a térben 100 mérföldes körzeten belül. Mindez igaz a térkapuk „teherbíró képességére” is.
17
Ismeretpontonként a meghatározott kategóriák felett van hatalma a varázshasználónak lásd [ ]
18
Szféránként 5 (13×5) drágakőre van szükség a teljes paletta alkalmazásához. Fontos, hogy a drágaköveknek
természetes eredetűnek kell lenniük, nem lehetnek mágikus kreációk. A drágakőmágia ismeret pontjainak függvényében
alkalmazhatók az egyéb szférás varázslatok, amennyiben a drágakövek is rendelkezésre állnak. Pl. drágakőmágia 3. pontos
ismerete 3. szférás varázslatok kreálására van lehetőség.
19
Ha sebzésről beszélünk pl. tűzgolyó ismeretpont függvényében 1-5 állóképesség levonásról van szó, őselemi föld
vagy víz esetleg elemi erő esetében 1-10.000 fontnyi mennyiségekről van szó, míg fény-sötétségre vonatkoztatva 1-10.000
láb átmérőjű gömb a befolyásolható övezet.

Rúnamágia20

» varázslatok rögzítése, ~tárgyak, ~jelek, ~szimbólumok, ~mágikus
védművek – érzékelése, „olvasása”(kifürkészése), létrehozása és
megszüntetése

Természet mágiája21

» növények, állati intelligenciájú lények és az időjárás - „érzékelése”,
irányítása, megidézése [1 láb – 10 láb – 100 láb – 1.000 láb – 10.000 láb
átmérőjű gömbön belül az időjárás és/vagy a növényi, állati élőlények
befolyásolása]

Jegyzetek nekromanciához és démonológiához: ismeret pontnak megfelelő
tulajdonságú, képzettségű és különleges tulajdonságú lények idézhetők meg. Pl: varázshasználó
nekromancia 2. >> megidézhet 2-es tulajdonságú élőholtakat, akik képzettségei max 2-esek lehetnek
és különleges képességükből adódóan is „csak +2” pontot hozhatnak össze, amennyiben a különleges
képességük/előnyük játéktechnikai módosítókkal jár. Ilyen lehet pl. az előhalottak ellenálló képessége
a fizikai behatásokkal szemben pl: +2Állóképesség a képességekből adódókon túl.
Fontos, hogy amennyiben a megidézett lény erősebb, mint a megidézője és ennek tudatára ébred (ÉSZ
+2) megpróbál megidézője ellen fordulni. Két lehetősége van a varázshasználónak, hogy ezt
megelőzendő, az egyik, hogy megfelelő előkészületek után alkut ajánl a megidézettnek, és bízik annak
adott szavában… ;-) a másik, hogy Mentálmágia megfelelő szintű ismeretével rákényszeríti akaratát.

Példák kezdő karakter által alkalmazható varázslatokra és elkészíthető
varázstárgyakra
Honorius Caldinbra kahre-i mérnök, Gilron isten papja (MM22 2. Titkos alkímia 2. Ideamágia 2.
Elemi mágia 2. Rúnamágia 2.) Zóna: 10 méter átmérőjű gömb
Tárgy azonosítás: 5 méteres sugáron belül található, legfeljebb 10 kg-os tárgy/szerkezet/gép/
anyagszerkezetének,- működésének feltérképezése) Célszerű Kalandozó pontokkal
megerősíteni a varázslat próbát, hogy az így nyert információ sokáig vagy akár véglegesen
is a birtokunkban maradjon.
Másolat készítés: egy korábban azonosított tárgyról másolat készítése. A varázslat
lejáratának határidejéig egy az eredeti tárggyal minden szempontból azonos tárgy kerül a
birtokunkba.
Fejlesztett másolat: Az azonosított, majd a másolással egy időben ideamágiával fejlesztett
tárgy létrehozása az eredmény, amely alkalmasabb eredeti funkcióinak betöltésére (+1
módosító) valamint egy olyan plusz tulajdonsággal is rendelkezik, ami játéktechnikailag nem
számszerűsíthető.
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A mágikus rajzolatok alkalmazásához szükséges egyéb szférás varázslatok ismerete is. Mindig a kisebb
ismeretpont érték a lehetséges maximuma a rúnamágiás rajzolatoknak. Pl. egy udvarház térmágikus védelmét a varázsló
térmágia 2. és rúnamágia 3. ismeretetekkel alkotja meg, akkor a ház +2-es védelemmel fog rendelkezni. A varázsló Akarat
értéke mondjuk 3, így az udvarház a térmágikus varázslatok elleni dobást 3+2= 5 pontra dobja. Ahogy látszik a rúnamágikus
varázskörök, szimbólumok és védművek nem függetlenek az őket magalkotó akarattól. Varázstárgy készítése során
áldott/átkozott tárgyakról beszélhetünk, amik a következő göngyölt módosítókat adják » +/- 1 módosító | + 1 előny/hátrány|
+/- 1 módosító | + 1 előny/hátrány| +/- 1 módosító. Az előnyök és hátrányok pontosan nem számszerűsíthető, hatással (+/-)
segítik vagy gátolják a tárgy alkalmazóját. Játéktechnikai szerepük csak elvétve akad, inkább csak hangulati elemek.
21
A természetmágia alkalmazásához elégséges Misztikus művészet képzettség 1 pontos ismerete, fejlesztést nem
igényel. Adott éghajlati viszonyokhoz nem illeszkedő hatások elérésére nincs lehetőség pl. jegesmedve az egyenlítőnél,
hóvihar a trópusi dzsungelben, stb.
22

Misztikus művészet

Új szerkezet készítés: pusztán az akaratának erejével a „semmiből” egy legfeljebb 10 kg-os
szerkezetet varázsolhat elő. Amelynek anyagszerkezetét és működését ismeretei alapján
meghatározhatja.
Javítás/Gyógyítás: ez legfeljebb 10 kg-os sérült, meghibásodott tárgyat / szerkezetet /
szervezetet képes újra sértetlenné, működőképessé tenni. Képes a sérült vagy beteg
élőlények gyógyítására is +2 állóképesség mértékben.
Hősök fegyvere (VT23): Ideamágiával+rúnamágiával feljavított fegyver amely +1 módosítót
ad a harci cselekményekhez (védekezés, támadás) és egy nem számszerűsíthető képességet
(pl. kéken fénylik ha orkok vannak 10 méter sugarú körben ;-) )
Sárkánydárda (VT): lándzsára írt rúnasorból áll, amely az aktiváló varázsszó v. gondolati
parancs hatására 5 méter hosszan „lángszóróként” tűzcsóvát képes kilövellni, vagy mint egy
tűzostor belemar áldozataiba (-2 állóképességre) sikeres támadás esetén.
Megőrzés pecsétje (VT): Egy mágikusan megalkotott tárgyra (legfeljebb 10 kg) vagy
szerkezetre felrajzolva (festve, vésve, karcolva, égetve, stb.) az a varázslat hatóidejének
lejárta után sem enyészik el. Megmarad, amíg a rajzolat töretlen.
Arian Dalandar erigowi bárd (MM 3. Diszciplínák 1. Mentálmágia 3. Asztrálmágia 3.)
Zóna: 100 méter átmérőjű gömb
Hamiskártyázás: A varázslat hatására a bárd kifürkészheti kártyapartnerei szemén keresztül
vagy azok közeli emlékeiben olvasva a kezükben tartott lapokat. Ügyesen taktikázva –
időnként veszítve – hihető győzelmi sorozatot tudhat magáénak.
Látható fantázia („mozi”): 50 méter sugarú gömbön belül tartózkodó személyek érzékszervei
elé vetíthet különböző történeteket, látványelemeket. Lehet ez egyfajta „koncert-élvény”
fényeffektekkel, tűzijátékkal, de lehet egy balladát kísérő „mozifilm- szerű” látomás is.
Tompítás: A hatótávon belül tartózkodó személyek, akiket a bárd kijelöl és elvétik a
varázslattal szembeni próbájukat eltompulnak minden érzékszervükre. Ez -3as módosítót
jelent érzékelés próbákra vagy az érzékeléssel összefüggő cselekvésekre. (pl. harc)
Önfeledtség dala: Mindazoknak, akik a hatótávon belül (50 méter sugarú gömb) elvétik
mágia-ellenállásukat önfeledt jókedvük kerekedik, függetlenül a külső körülményektől.
Mindenben a szépet látják.
Harci dobok: A varázslat hatására, lassan építkező csatadalt hallanak, aminek
folyományaként szívverésük felgyorsul, az adrenalin termelődni kezd bátrakká,
rettenthetetlenné vállnak a harcban. Minden bátorság alapú próbáját +3-al dobja.
Alakváltás: Kétféle alkalmazása lehetséges. Alkalmazható úgy, hogy a varázshasználó
emlékei és/vagy elképzelése szerinti képet (hangot, szagot, stb.) pl. egy khál megjelenését
vetíti a célszemélyek elé. De alkalmazható konkrét személy utánzására is oly módon, hogy a
célszemélyek emlékeit szondázva alakítja ki saját megjelenését. Persze mindezek csak azokra
igazak, akik elvétették varázslattal szembeni próbájukat. Magának az illúziónak nincs fizikai
hatása csak a célszemélyek fejében létezik, így a sikeres mágia-ellenállás esetén a célszemély
a varázshasználót olyannak látja amilyen az valójában.
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Varázs tárgy

Példakarakterek…
TULAJDONSÁG
Test
Mozgékonyság
Ész
Érzékelés
Akarat
Karizma

KÉPZETTSÉGEK
Háborúskodás
Harci tapasztalat
Bölcselet
Nemesi életmód
Szociális érintkezés
Utazás

4
3
2
2
3
4
18

1
4
2
3
3
2

TULAJDONSÁG
Test
Mozgékonyság
Ész
Érzékelés
Akarat
Karizma

15

KÉPZETTSÉGEK
Alvilág ismeret
Harci tapasztalat
Megtévesztés
Mozgásformák
Túlélés
Utazás
Misztikus művészet

2
4
3
4
3
2
18

3
2
3
2
1
2
1
14

HARCKÉSZSÉG
Támadás
Reflex
kitérés
Védekezés

8
3
6

HARCKÉSZSÉG
Támadás
Reflex
kitérés
Védekezés

lovag
7 (9)

():közepes pajsz

4 (7)

6 (7)

Állóképesség

(): lovagi vért

SZEMÉLYISÉG
nyitottság
lelkiismeret
kiegyensúly.

3 (4)

(): láncing

0

Felszerelés

0

4
4
3

SZEMÉLYISÉG
nyitottság
lelkiismeret
kiegyensúly.

2
2
4

MÁGIAELLENÁLLÁS
asztrál
2
mentál
3

MÁGIAELLENÁLLÁS
asztrál
4
mentál
4

ZÓNÁJA
---

ZÓNÁJA
1 láb

ELŐÉLET

ELŐÉLET

FILOZÓFIA
Ynev legkülönbözőbb helyeire űzi nyughatatlan
kalandozó vére. Példaképei a kalandozó uralkodók:
Chei király és Eligor herceg.

KÉPZETTSÉGEK
Harci tapasztalat
Misztikus művészet
Utazás
Túlélés

3
3
3
3
3
3
18

SZFÉRÁK
diszciplínák

1

A Déli-városállamok területén, a kráni gyepü
szomszédságában látta meg a napvilágot egy fejvadász
közösségben, így sorsa megpecsételődött.

Az erioni krad rendház ígéretes növendége volt, majd a
kalandozók útjára lépett.

TULAJDONSÁG
Test
Mozgékonyság
Ész
Érzékelés
Akarat
Karizma

fejvadász

():alkarvédő

Állóképesség

Felszerelés

6
4
8

FILOZÓFIA
"Mestergyilkosnak lenni élethivatás, és az ember folyton
tökéletességre törekszik a hivatásában…"

2
1
2
1

TULAJDONSÁG
Test
Mozgékonyság
Ész
Érzékelés
Akarat
Karizma

6

KÉPZETTSÉGEK
Alvilág ismeret
1
Bölcselet
1
Szociális érintkezés
1
Természettudományok 1
Utazás
1
Harci tapasztalat
1
Misztikus művészet
3

2
2
4
3
4
3
18

9

HARCKÉSZSÉG
Támadás
Reflex
kitérés
Védekezés

5
3
6

Arel pap
5 (6)

HARCKÉSZSÉG
Támadás
Reflex
kitérés
Védekezés

3
3
5
4

(): alkarra tekert köpeny

Állóképesség

3 (5)

Állóképesség

(): bőrvért vért

3 (4)

(): ruhavért

Felszerelés

0

Felszerelés

0

SZEMÉLYISÉG
nyitottság
lelkiismeret
kiegyensúly.

3
3
4

SZEMÉLYISÉG
nyitottság
lelkiismeret
kiegyensúly.

3
4
5

MÁGIAELLENÁLLÁS
asztrál
5
mentál
5

SZFÉRÁK
diszciplínák
2
természeti mágia 4
ideamágia/áldás 3

MÁGIAELLENÁLLÁS
asztrál
7
mentál
7

ZÓNÁJA
1 láb vagy 1000 láb

ZÓNÁJA
100 méter

ELŐÉLET

ELŐÉLET

Yllinori dombságon született közrendű családban. Az íj
használatát és a lovalás tudományát apjától, míg Arel
misztériumait anyjától volt alkalma elsajátítani.
FILOZÓFIA
"A filozófia marhaság, a természet a legfőbb tanító! Arel
az igaz isten a leghatalmasabb mind közül.
A természettel összhangban!"

SZFÉRÁK
diszciplínák
elemi mágia

Ordani tűzvarázslórend nyomozója és különlegesen
képzett ügynöke.
FILOZÓFIA
"Nincs tökéletes bűntett, csak tökéletlen nyomozó! Sogrontüze megvilágítja a rejtett összefüggéseket is."

3
3

2. ábra MAGUS fantasy átlagos NJK ellenfelek értékei

Ez az anyag „Rajongói

kiegészítő a M.A.G.U.S. regényekhez. Ynev és a kapcsolódó kifejezések a
világot megalkotó szerző Wayne Chapman (Gáspár András és Novák Csanád) szellemi
tulajdona. A M.A.G.U.S., avagy a kalandorok krónikája a Gameskút Kft. bejegyzett védjegye”

Illusztrációk: Zsilvölgyi Csaba (Max) munkái

